
IZREDNE RAZMERE: KORONAVIRUS!!

Vsi ukrepi veljajo do preklica.

Ukrepi in navodila



IZREDNE RAZMERE: KORONAVIRUS

1. OBVESTILO:
Od petka, 13. 3. 2020, do preklica je zaradi  
nevarnosti koronavirusa ukinjena malica.

V skupini Impol se izvajajo številni ukrepi za preprečevanje morebitne okužbe 
s koronavirusom. Med drugim so se ukrepi nanašali tudi na jedilnico. Sedaj 

ugotavljamo, da se vsi zaposleni ne držijo navodil (razkuževanje rok, medse-
bojna razdalja ...), zaradi česar smo sprejeli ukrep, da od jutri dalje, torej od 

petka, 13. 3. 2020, do preklica odpovemo pripravo malic.

Zaposleni bodo za čas, ko delodajalec ne bo zagotavljal toplega obroka, 
prejeli denarno nadomestilo za malico, če bo njihova prisotnost na delu 

najmanj štiri ure.

2. OBVESTILO:
Zaposlenim priporočamo, da se za zagotovitev ustreznega 
varstva za svoje otroke dogovorijo z nadrejenimi osebami 
za koriščenje viška ur ali dopusta, v kolikor to omogočajo 

potrebe delovnega procesa. 

Z današnjim dnem sta premier v odhajanju in bodoči premier napovedala, da 
se bodo s ponedeljkom, 16. 3. 2020, zaprle vse vzgojno-izobraževalne usta-

nove. Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
imata nalogo, da pripravita vse potrebno, da se zaprejo vse vzgojno  

izobraževalne ustanove.
Zaposlenim priporočamo, da se za zagotovitev ustreznega varstva za svoje 

otroke dogovorijo z nadrejenimi osebami za koriščenje viška ur ali dopusta, v 
kolikor to omogočajo potrebe delovnega procesa. 

V kolikor je potreba po delu zaposlenega in je mogoče delo opravljati od 
doma, se lahko vodje s svojimi podrejenimi dogovorijo za opravljanje dela od 
doma, pri čemer mora biti ustrezno zabeleženo kaj je posameznik dolžan v 

posameznem dnevu narediti in kaj je naredil. 

!!

Vsi ukrepi veljajo do preklica.



IZREDNE RAZMERE: KORONAVIRUS

3. OBVESTILO: Kaj storimo, ko sumimo,
da smo okuženi s koronavirusom in se

nahajamo na delovnem mestu?

!!

!!Vsi ukrepi veljajo do preklica.

1. Če pri sebi ugotovimo bolezenske znake
(vročina, kašelj, oteženo dihanje), moramo TAKOJ
zapustiti delovno mesto in Industrijsko cono Impol
in svojih težav ne razlagamo sodelavcem.

2. Po telefonu se posvetujemo s svojim izbranim
zdravnikom. Če ta ni dosegljiv, pokličemo dežurno
službo ali nujno medicinsko pomoč na 112.

3. Če je sum upravičen, se z osebnim avtomobilom
napotimo do vstopne točke za odvzem brisa (kontejner
na parkirišču Zdravstvenega doma Slov. Bistrica),
kjer počakamo na nadaljnja navodila s strani
medicinskega osebja.

4. Po prejemu rezultatov obvestimo delodajalca ali
je sum na okužbo s koronavirusom potrjen ali ne.
Do takrat ravnamo po navodilih medicinskega osebja.

Z upoštevanjem navedenih navodil lahko rešimo življenje sebi 
in drugim ter preprečimo nadaljnje širjenje koronavirusa! 

!!



IZREDNE RAZMERE: KORONAVIRUS

4. OBVESTILO: Spremenjen režim parkiranja

!!

!!Vsi ukrepi veljajo do preklica.

Od ponedeljka, 16. 3. 2020, velja spremenjen režim
parkiranja. 

V dopoldanskem času bo makadamsko 
parkirišče ob potoku namenjeno samo 

parkiranju kamionov. 
V ta namen bo narejena zapora s trakom, ki bo  

onemogočala dostop osebnim vozilom. Zaradi lažjega  
usmerjanja kamionov bo v tem času trak nameščen tudi 

na izhodu iz krožišča za vstop v IC Impol.

Varnostna služba bo upravljala s temi trakovi in omogoča-
la dostop tovornim vozilom na makadamsko parkirišče.  
Prav tako se bo z odstranjevanjem traku omogočil vstop 
v IC Impol z osebnim vozilom vsem zaposlenim, ki imajo 

pravico vstopa z vozili.

Makadamsko parkirišče ob potoku bo odprto za parkiranje 
osebnih vozil za popoldansko izmeno.

Zaradi spremenjenega prometnega režima pričakujemo 
vsaj prvi dan nekaj zmede, zato prosimo za strpnost in se 

vam za razumevanje zahvaljujemo.



IZREDNE RAZMERE: KORONAVIRUS

5. OBVESTILO: Prepoved združevanja
po skupinah 

!!

!!Vsi ukrepi veljajo do preklica.

GARDEROBE
1. S prihodom na delo pohitimo vsaj 20 minut prej in se s tem
izognemo stikom s sodelavci predhodne izmene.
2. V garderobo ne vstopimo, dokler ni zagotovljenih pogojev, da
smo od drugih oseb pri preoblačenju oddaljeni najmanj 1,5 m. 
3. Pred vstopom v garderobo si razkužimo roke.
4. V garderobi se ne pogovarjamo.
5. Na hitro se preoblečemo in garderobo zapustimo, takoj ko je
mogoče.
6. Ne čakamo v vrsti pred registrirno uro.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJEV PROCESOV
Garderobne prostore razkužujemo. Vsaka garderoba mora imeti 
ročno škropilnico (škropilnico po predhodnem naročilu prevzam-
ete pri poklicnem gasilcu v gasilskem domu). Vodja proizvodnega 
procesa določi osebo, ki bo pri vsaki menjavi izmene GARDEROBO 
RAZKUŽILA (dopoldanska izmena: do 7.00 ure, popoldanska izme-
na: do 15. ure, nočna izmena: do 23. ure). 
V ta namen je nabavljeno razkužilo Ecocid, namenjeno za raz-
kuževanje prostorov. Za polnjenje so odgovorni poklicni gasilci (za 
polnitev pokličite na  telefonsko številko 300). 

DELOVNA MESTA
1. Na strojih s kabinami se lahko zadržuje le za stroj predpisana eki-
pa.
2. Prepovedano se je sestajati v skupinah.
3. Razkužujemo delovne prostore (delovne površine, kljuke …).
Za razpršilnike in razkužilo kontaktirajte Ireno Lesjak na telefonsko
številko: 3977.
4. Prejete predmete s strani drugih oseb prevzamemo z rokavicami
in očali (ker očal ni na zalogi, se priporoča uporaba lastnih 
smučarskih očal).
5. Pred in po uporabi avtomata za kavo si razkužimo roke.

!!

!!

!!

!!

!!

1,5 m
!!

!!



IZREDNE RAZMERE: KORONAVIRUS

6. OBVESTILO: Ukrepanje v primeru
potrditve koronavirusa 

!!

!!Vsi ukrepi veljajo do preklica.

1. V primeru prejetega obvestila, da je oseba,
ki se je nahajala v industrijski coni, okužena s
koronavirusom, mora oseba, ki je to obvestilo
sprejela, TAKOJ seznaniti:

• direktorja dotične družbe ali
• vodjo poklicnega zdravja in varnosti, Željko

Kutija na telefon, številka: 041 822 838.

!!

2. Vodstva družb nemudoma pristopijo
k izvedbi ukrepov:

• Prostori, kjer se je nahajala okužena ose-
ba, poklicni gasilci TAKOJ RAZKUŽIJO.

• Preverimo s kom je bila okužena oseba
v stiku in jih o tem obvestimo (organi-
zacijski vodje morajo imeti v ta namen
pridobljene telefonske številke od vseh
svojih podrejenih sodelavcev).

• Upoštevamo navodila organizacijskih
vodij in delo opravljamo zaščiteni (upo-
raba mask, očal, rokavic).

!!

TAKOJ!



IZREDNE RAZMERE: KORONAVIRUS

7. OBVESTILO: Ne zadržujte se v skupinah!
!!

!!Vsi ukrepi veljajo do preklica.

Zaposlene pozivamo, 
da se ne zadržujejo v skupinah in 

upoštevajo priporočilo razdalje 
vsaj 1,5 metra.

Slednje velja tudi pri odhodih iz službe 
in prihodih na delo.

Prosimo, ne hodite domov v skupinah, 
saj s tem povečujete tveganje za 

okužbo s koronavirusom.

1,5 m



Zaradi širitve okužbe razhajajočega koronavirusa 2019-nCoV v skupini Impol sprejemamo ukrepe, 
s katerimi želimo minimizirati negativne vplive virusa na naše zaposlene in na poslovanje skupine.

IZREDNE RAZMERE: KORONAVIRUS

BOLEZENSKI ZNAKI SE POJAVIJO DOMA

Vsi zaposleni, ki ste se zadrževali na območjih z izbruhom koro-
navirusa oziroma ste bili v stiku z nekom, ki prihaja iz takšnega 
območja, in imate znake okužbe (kašljanje, kihanje, vročina, 
težko dihanje, na splošno slabo počutje, znaki prehlada) mora-
te ostati doma in se izgibati stika z drugimi ljudmi. Nacionalni 
instituta za javno zdravje sporoča, da morajo vsi ljudje z znaki 
okužbe najprej poklicati osebnega ali dežurnega zdravnika v 
najbližjo dežurno ambulanto in upoštevati nadaljnja navodila.

BOLEZENSKI ZNAKI SE POJAVIJO V SLUŽBI

Če zaposleni na delovnem mestu zboli z znaki 
akutne okužbe dihal (vročina nad 38°C, kašelj, 
težko dihanje) mora nemudoma zapustiti IC 
Impol in kontaktirati svojega osebnega 
zdravnika ali dežurno ambulanto ter slediti 
navodilom medicinskega osebja.

Preventivni ukrepi za vsakega posameznika

!!

REDNO UMIVAMO/
RAZKUŽUJEMO ROKE

40-60 sekund

KAŠLJAMO V ROBČEK,
ki ga potem zavržemo 

IZOGIBAMO SE ZAPRTIH 
PROSTOROV Z MNOŽICAMI 

in prostore redno 
zračimo

NE DOTIKAMO SE OČI, 
NOSU IN UST

OHRANJAMO RAZDALJO 
do 1,5 m

ZDRAVNIŠKO POMOČ 
POIŠČEMO PO TELEFONU, 
če zbolimo, ostanemo doma

PREVIDNI SMO PRI 
STIKU Z ŽIVALMI

RAZKUŽUJEMO 
POVRŠINE, ki se jih 
pogosto dotikamo

60 %

KAKO 
PREPREČIMO 
ŠIRJENJE 
NALEZLJIVIH 
BOLEZNI DIHAL?

Ukrepanje v primeru znakov bolezni

UKC Maribor: Telefonska šte-
vilka 031/653-929 je dosegljiva 
vsak dan od 07.00 do 22.00 in je 
namenjena vprašanjem v zvezi z 
boleznijo COVID-19.

Ker se bliža čas velikonočnih in prvomajskih praznikov, vse 
zaposlene pozivamo, da v internih medijih družbe spremljate 
priporočila delodajalca v zvezi z letovanjem v tujini. 



PREPOVED SESTANKOV 
Z VEČJIM ŠTEVILOM 
UDELEŽENCEV

Interni sestanki potekajo samo v obsegu do 10 ljudi, pri tem se držimo razdalje 
1,5 metra med posamezniki. Prostori se po sestanku obvezno prezračijo.

PREPOVED ZDRUŽEVANJA 
VEČJEGA ŠTEVILA OSEB

V jedilnici upoštevati pravila razmika 1,5 metra med zaposlenimi in slednje 
upoštevati tudi pri samem gibanju zaposlenih. V ta namen smo omejilo število 
ljudi v jedilnici.

Prepoved združevanja večjega števila zaposlenih v zaprtih prostorih – 
druženje ob avtomatih ipd.

STIKI S POSLOVNIMI 
PARTNERJI

Sestanki s kupci znotraj prostorov skupine Impol potekajo samo v nujnih 
primerih ob predhodni odobritvi direktorja družbe.

Službene poti se izvajajo smo v nujnih primerih ob predhodni odobritvi 
direktorja družbe.

PRAVILA ZA VOZNIKE 
(ŠOFERJE) IN ZAPOSLENE, 
KI IMAJO NEPOSREDNI STIK 
S ŠOFERJI*

Pred vstopom v industrijsko cono je treba voznikom izmeriti telesno tempera-
turo, kar ureja varnostna služba. V industrijsko cono imajo vstop samo ljudje, 
ki ne kažejo znakov bolezni.

Vozniki prevoznikov morajo pri prihodu v Impol in izvajajanju procesov pri 
odpremi nositi maske in rokavice.

Vsi zaposleni, ki imajo stik s šoferji, morajo biti opremljeni z rokavicami, raz-
kužili in zaščitnimi očali.

Šoferji in drugi zunanji obiskovalci v tranzitu lahko uporabljajo sanitarije, ki 
so namenjene posebej za njih.

Vozniki morajo med čakanjem na razklad ostati znotraj kabine vozila in ome-
jiti vse kontakte z osebami.

UREDITEV PROSTOROV Vsi prostori morajo biti opremljeni z razkuževalci. Zaposleni, ki sredstev za 
razkuževanje nimate na voljo, prosimo, obvestite Željko Kutija (041 822 838).

USPOSABLJANJA
Usposabljanja se bodo izvajala v manjših skupinah. V izobraževalnem cent-
ru je v veliki predavalnici lahko maksimalno 15 udeležencev usposabljanj, v 
majhni pa 10.

PARKIRIŠČE
Od ponedeljka, 16. marca, bodo peščeno parkirišče ob potoku lahko upora-
bljali samo zaposleni v popoldanski izmeni. V drugih časovnih intervalih bo 
parkirišče zaprto in namenjeno izključno uporabi voznikom tovornih vozil. 

Vsi ukrepi veljajo do preklica.

Ukrepi znotraj skupine Impol

Kaj je koronavirus? Simptomi, znaki? Prenos? Potek? Zdravljenje?

!!

Kaj je KORONAVIRUS?
V Vuhanu na Kitajskem so v decembru 
2019 zaznali več primerov pljučnic. Pri 
bolnikih so izključili številne običajne 
povzročitelje pljučnic oz. respiratornih 
okužb in potrdili okužbo z novim 
koronavirusom. Nov koronavirus so 
poimenovali SARS-CoV-2, bolezen, ki 
jo virus povzroča pa COVID-19.

Kakšni so simptomi in znaki?
Bolezen se kaže s slabim počutjem, 
utrujenostjo, nahodom, vročino, kašl-
jem in pri težjih oblikah z občutkom 
pomanjkanja zraka.

Kako se prenaša?
Nov koronavirus se med ljudmi 
prenaša kapljično. To pomeni, da je za 
prenos potreben tesnejši stik z bolni-

kom, razdalja do bolnika 1,5 m.  Možno 
je, da se z novim koronavirusom okuži-
mo ob stiku z onesnaženimi površina-
mi, ni pa še zanesljivo dokazano.
Čeprav ni dokazano, da bi se novi koro-
navirus prenašal po zraku (aerogeno), 
se svetuje previdnost. Bivanje v istem 
prostoru z bolnikom (če smo na razdal-
ji 1,5 m) ne predstavlja tveganja.

Kako poteka bolezen?
Natančni podaki o poteku bolezni 
se še zbirajo, saj gre za nov virus. Iz 
poročanja Kitajske lahko sklepamo, 
da poteka v lažji obliki pri približno 
80 % okuženih. Težji potek naj bi imelo 
približno 20 % obolelih. Tudi točnega 
podatka o smrtnosti po okužbi z novim 
virusom še ni, po poročanju Kitajske 
se ocenjuje, da je smrtnost 2 % do 4 

%. Večina umrlih je bila starejša in je 
imela pridružene kronične bolezni srca, 
pljuč, sladkorno bolezen ... Za težji potek 
bolezni je značilna pljučnica.

Kako se okužba zdravi?
Protivirusnega zdravila za nov koro-
navirus ni. V preskušanju sicer proti-
virusna zdravila so, vendar nobeno ni 
registrirano za zdravljenje. Zdravila, ki 
učinkujejo npr. na virus gripe ali herpes 
virus, ne učinkujejo na koronaviruse.
Zdravljenje je simptomatsko - z 
zdravili se poskuša lajšati bolnikove 
težave in nadomestiti funkcijo organa, 
če ob okužbi ni zadostna npr. ob hudi 
prizadetosti pljuč se bolnike mehanično 
predihava (umetna ventilacija), dodaja 
kisik, nadomešča tekočine ... 
Cepivo ne obstaja.

*O ukrepih so obveščena tudi podjetja, 
ki za Impol izvajajo prevoze.



KORONAVIRUS? SARS-CoV-2? COVID-19?
Kaj je KORONAVIRUS?
V Vuhanu na Kitajskem so v decembru 2019 
zaznali več primerov pljučnic. Pri bolnikih so 
izključili številne običajne povzročitelje pljučnic 
oz. respiratornih okužb in potrdili okužbo z novim 
koronavirusom. Nov koronavirus so poimenovali 
SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus povzroča pa 
COVID-19.

Kako se prenaša?
Nov koronavirus se med ljudmi prenaša kapljič-
no. To pomeni, da je za prenos potreben tesnejši 
stik z bolnikom, razdalja do bolnika 1,5 m.  Mož-
no je, da se z novim koronavirusom okužimo 
ob stiku z onesnaženimi površinami, ni pa še 
zanesljivo dokazano.
Čeprav ni dokazano, da bi se novi koronavirus 
prenašal po zraku (aerogeno), se svetuje prev-
idnost. Bivanje v istem prostoru z bolnikom (če 
smo na razdalji 1,5 m) ne predstavlja tveganja.

Kakšni so simptomi in znaki?
Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, 
nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z 
občutkom pomanjkanja zraka. 

Kako poteka bolezen?
Natančni podaki o poteku bolezni se še zbirajo, 
saj gre za nov virus. Iz poročanja Kitajske lahko 
sklepamo, da poteka v lažji obliki pri približno  
80 % okuženih. Težji potek naj bi imelo približno 
20 % obolelih. Tudi točnega podatka o smrtnosti 
po okužbi z novim virusom še ni, po poročanju 
Kitajske se ocenjuje, da je smrtnost 2 % do 
4 %. Večina umrlih je bila starejša in je imela 
pridružene kronične bolezni srca, pljuč, sladkor-
no bolezen ... Za težji potek bolezni je značilna 
pljučnica.

Kako se okužba zdravi?
Protivirusnega zdravila za nov koronavirus ni. V 
preskušanju sicer protivirusna zdravila so, ven-
dar nobeno ni registrirano za zdravljenje. Zdra-
vila, ki učinkujejo npr. na virus gripe ali herpes 
virus, ne učinkujejo na koronaviruse.
Zdravljenje je simptomatsko - z zdravili se 
poskuša lajšati bolnikove težave in nadomestiti 
funkcijo organa, če ob okužbi ni zadostna npr. 
ob hudi prizadetosti pljuč se bolnike mehanično 
predihava (umetna ventilacija), dodaja kisik, 
nadomešča tekočine ... Cepivo ne obstaja.
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KAKO PREPREČIMO ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI DIHAL?

Preventivno ukrepamo!

REDNO UMIVAMO/
RAZKUŽUJEMO ROKE

40-60 sekund

KAŠLJAMO V ROBČEK,
ki ga potem zavržemo 

IZOGIBAMO SE ZAPRTIH 
PROSTOROV Z MNOŽICAMI 

in prostore redno 
zračimo

NE DOTIKAMO SE OČI, 
NOSU IN UST

OHRANJAMO RAZDALJO 
do 1,5 m

ZDRAVNIŠKO POMOČ 
POIŠČEMO PO TELEFONU, 
če zbolimo, ostanemo doma

PREVIDNI SMO PRI 
STIKU Z ŽIVALMI

RAZKUŽUJEMO 
POVRŠINE, ki se jih 
pogosto dotikamo

60 %



Preventivno ukrepamo!

Preventivno ukrepamo!



Navodila za ravnanje v izrednih razmerah: Koronavirus
Ukrepi so sledeči:

SLO

1.5 m

60 %

Vsem nepooblaščenim ose-
bam je prepovedano giban-
je po industrijski coni, kar 

zajema vse objekte, upravno 
stavbo in druge prostore. 

Prepoved velja tudi za upora-
bo jedilnice za malico.

Vozniki morajo biti že ob pri-
hodu do družbe, torej preden 
opravijo prvi stik, opremljeni 

z maskami za zaščito dihalnih 
organov in zaščitnimi rokavi-

cami.

Ob prihodu na razkladišče, 
med opravljanjem manipulacij 
in zaključkom vseh operacij 

je obvezna uporaba zaščitnih 
sredstev – maske in rokavic. 

Voznik mora med čakanjem 
na razklad in v času za-

drževanja v industrijski coni 
obvezno ostati v kabini vozila, 
da prepreči možnost kontakta 

z drugim osebjem.

Pri nakladu ali razkladu se 
obvezno držite minimalne 

razdalje 1,5 metra do zapos-
lenih.

Vozniki, ki jim želi osebje 
na lokaciji preveriti telesno 

temperaturo, morajo sodelo-
vati in dovoliti zdravstveno 

preverjanje.

Nemudoma velja pre-
poved vseh nenapovedanih 
poslovnih obiskov in ses-

tankov. 

Obvezna je visoka stopnja hi-
giene, redna dezinfekcija rok 
in čistoča voznikove  kabine. 

Vsi obiskovalci morajo strogo 
upoštevati navodila organi-

zacije.




